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آلبلمقىءةاالفهصسة-ديةلإستاماصكئسجيلاتستيعابا

ماركتسجيلةما

مهمة؟هيولماذا

مؤتمرحضورأو،المكتباتعندوريةقراءةالأيامهذهالمستحيلمن

سماعدونالآخرينالمكتبيينمعغيررسميحوارخلالحتىأو،للمكتبات

لمكما".ماركمع!امتوافقأو،"ماركا.تسجيلاتأو،"ماركاصيفة1عبارات

تشرحرسميةتدريبيةدوراتلحضورالمكتباتمهنييللكثيرمنالفرصةتتح

ذلك،منالرغموعلى.ماركنظامودورالمكتباتلأتمتةالمهمةالموضوعات

مكتباتهم.فيمهفاجزءأالآليةالمكتباتنظمتظل

؟ماركتسجيلةما-مصطلحاتمنيمكنماأبسطفي-الكتابهذايشرح

ماركتسجيلةوتقييملفهماللازمةالأساسيةيوفرالمعلوماتوسوف

،1(الببليوجرافية)ماركصيغةاستيعاب،المناظرةالوثيقةوتركز.الاستنادية

يتناولمنهاجزءكلأجزاءسبعةخلالمنالببليوجرافيةماركتسجيلةعلى

الآقي:النحوعلىمعينةخاصية

محمدبنصالحترجمةأآلثاالمقروءةالفهرسة:الببليوجرافيةماركصيغةاستيعاب(1)

ردمك:مص.-.م.-أهـ/4265002،العامةالعزيزعبدالملكمكتبة:الرياضالمسند.-





؟ماركيعنيماذا:الأولالجزء

ضرورية؟ماركتسجيلاتلماذا:الثالنىالجزء

وتعريفاتها.ماركمصطلحات:الثالثالجزء

الاستنادية؟ماركتسجيلةما:الرابعالجزء

مشتركة؟الاستناديةماركتسجيلاتهل:الخامسالجزء

.ماركبياناتقضايا:السادسالجزء

لخاتمة.ا:السابعلجزءا





آلبلمقصءةالفصسةا-يةد!ستأصكماتسجيلاثستيمابا

:لأولالجزءا

؟ماركيعنيماذا

آلئا.مقروءةفهرسةتسجيلةهيماركتسجيلة؟ماركتسجيلةما

ألتا؟المقروءةالفهرسةمعنىوما

فيوتفسيرالبياناتءةقرايمكنهليآحاسبجهازأنتعني:آلئاالمقروءة

وكيفمهمةالآليةالقراءةلماذاالتاليةالصفحاتوتشرح.تسجيلةأي

ممكنة؟أصبحت

نوعين:فيالفهرسةتسجيلاتتدخل:الفهرسةتسجيلة

،الكتابعنمعلوماتعلىتحتويالتيوهيالببليوجرافيةالتسجيلات-ا

الخ.،الفيديووتسجيلات،الصوتيةوالتسجيلات،والدورية

،للأسماءمعياريةأشكالعلىتحتويالتيوهيالاستتاديةالتسجيلات-2

الببليوجرافيةالتسجيلاتفيتستخد!مالتيوالموضوعات،والعناوين

الصيغةماركاستيعاب11كتابويصف.الفهارسفيالإحالاتوتوفر

الثافي.النوعالكتابهذاويصف.الأولالنوعالببليوجرافية"

الاستتادية:ماركتسجيلة

،الأشخاصلأسماءمعياريةأشكالعلىالاستناديةماركتسجيلاتتحتوي

،واللقاءات،.(الخ،والمؤسسات،والشركات،الجمعيات)مثلوالهيئات

الضبطالاستناديةتوفرالتسجيلات،ذلكولتتفيذ.والموضوعات،والعناوين
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ليااالمقىءةالفصسة-ديةلإستأماصكتسجيلاتاستيعاب

الشكلىهذاواستخدامكينونةلاسممعرفشكلتألث!يسذلكيعنيوالاستنا!ي.

ببليوجرافية.تثمهجيلةفيوصولكنقطةالاسملىإالحاجةعند

الكتابعنبمكتبتكالمباشرالخطعلىالفهرسفيبحثتإذا،فمثلأ

عرضاسترجاعفيمكتك،توينماركبقلمسويرتوم"مغامراتالمعروف

التالي:الببليوجرافيةالتسجيلة

دمغامرات:العنوان

المؤلف:

.تيلتونروبرتتقديممع!توينمارك/

.719911،كلاسيكسيجنت:نيويورك:النشر

اسم.8ةص11،316:الماديالوصف

ومعرفةمقيدةأشكالأ(بعاليه)المظللةوالموضوعاتالمؤلفمداخلتعتبر

استناديةتسجيلاتفياحتواؤهايتموالتيوالموضوعالاسمرؤوسمنلكل

الببليوجرافية.التسجيلاتجؤوصولكنقاطوتممهـتخدممثفصلة

فهرسفيمعينكتابعلىالعثوريصبحقد،الالثمتناديالضبطوبدون

قشاكومةجؤإبرةعلىالعثورمثلكبرىمكنبة



آليالمقووءةالفهصسةا-يةدلإستاصكماتسجيلاتستيعابا

يبنىاستتادتسجيلةفيموضوعأواسمرأسصياغةانملاحظةالمهمومن

وأتحتفظوببساطة.عامةبصفةمقبولةالمكانزوبناءللفهرسةقواعدعلى

نظمفيللاستخدام،الرؤوسهذهالاستنادية12ماركتسجيلةتحمل

أوالأسماءرؤوسصياغةقواعدبنفسهاتضعلافإلفالذا!المكتبات

.الموضوعات

مثلليستالاستناديةالتسجيلاتأن:ملاحظةيضئاأالمهمومن

علىبل،مكتبةمقتنياتفيالموادتمثللافهي،الببليوجرافيةالتسجيلات

لتحقيق!المكتباتاختصاصيويستخدمهاأدواتعنعبارةهي،الأصح

والموضوعاتللأسماءربطلتوفيراطار،الببليوجرافيةالتسجيلاتفيالثبات

فيالمستخدمينلمساعدةهوالفهرستنظيمفإنلذا!فهرسفيبهاالمتعلقة

المصادر.علىالعثور

:مكوناتثلاثةمنالاستناديةالتسجيلةوتتكون

.الرؤوس(ا

.الإحالات2(

.التبصرات3(

(.اضافيةمعلوماتعلىأيضئاالاستناديةماركتسجيلاتتحتويما)غالئا

مناقشتهاتمفقد،أدناهمختصربشكلالمكوناتهذهوصفمنالرغموعلى

.الكتابهذاباقيخلال

:الرأس-ا

الوصوللنقاطيستخدمعنوانأو،موضوعأو،لاسم"معتمد"معياريشكل

والموضوعاتالأسماءاستخداممنوالغرضالببليوجرافية.التسجيلاتفي
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آلبةالمقووالفهصسة-!ستادلة،صكتسجيلاتاستيعاب

التسجيلاتاسترجاعفيالمساعدةهوالببليوجرافيةالتسجيلاتفيالمعيارية

سوئا.المتعلقة

:لاتلإحاا-2

معتمدشكلإلىموضوعأولاسممغايرشكلمنالمستخدمتوجهالإحالات

)وشصمىمعتمدآخرشكلإلىمعتمدشكلمنأوانظر(إحالةذلك)ويسمى

تحميلفيتم،الاستناديةماركلتسجيلاتوبالنسبةأيفئا(.انظرإحالةذلك

المعتمد.الرأستسجيلةعلىمتابعاتهاأوالإحالات

:التبصرات-3

معلوماتأو/المعياريةالرؤوسعنعامةمعلوماتعلىالتبصراتتحتوي

سواءإليهالرجوعتملمصدرالببليوجرافيةالإشاراتمثلتخصصئا،أكثر

.الرأسعنمعلوماتبهتوجدلمأووجدت

الفرنسيةللكاتبةهوالفهرسةفياستنادتسجيلةلاستخدامومثال

ساند.جورجالمعروفةالرومانسية

أماندين،الحقيقيباسمهاالفهرسفييبحثواأنللمستخدمينيمكن

تسجيلةوتضمن.ساندجورج،المستعارباسمهاأودوبنلوسيأورور

فيغالباالمعروفاسمهاتستخدمالببليوجرافيةالتسجيلاتكلأنالاستناد

وبكفاية.سوياأعمالهاكلاسترجاعيمكنلغومن.استخداماالأكثرالشكل

غيروالأشكالالأخرىالأسماءمنالفهرسفيإحالةهناكأنكما

فيالنهائيالمستفيدإماالإحالاتوتمكن.المستخدمةتلكلىإالمستخدمة

للبحث.الآليالضبطفيالنظامأوالصحيحالشكلإلىالبحثضبط



آلياةلمقىءالفهسسةا-ديةلاستاصك،تسجيلاتباستيما

للمصطلحاتسريعةمراجعة

هذاويسمى.مصطلحاولاسمالمعياريللشكلاستنادتسجيلةتنشأ

المعياريوالشكل.مؤسساو،معتمدأو،الاستناديبالشكلأحيائاالشكل

لذاالتسجيلة.إعداديتمحيث،المفتاحيالعنصرهوالاستناديةالتسجيلةفي

.الرأسأيضئايسمىفهو

المعياريللرأسالمغايرةالأشكالمتابعةالاستناديةالتسجيلاتفيويتم

الاستناديةالتسجيلةفيالمغايرةالأشكالتسمىماوغالئاتسجيلها(.ي)1

منالمستفيدلتوجهالفهرستستخدمألفاحيثمنانظرإحالةبمتابعة

.المعياريالرأسإلىالمغايرالشكل

بالرأسالمرتبطةالأخرىالمعياريةوالمصطلحاتالأسماءمتابعةيتمكما

تسمىماوغالئااستنادية.تسجيلةفيلها(تسجيلةإعدادتم)التيالمعياري

لتوجهتستخدمحيثمنأيضئا،انظربمتابعاتالاستناديةالتسجيلةفي

.المعياريالرأسإلىارتباطاالأكثرالمفهومأوالاسممنالمستفيد

معيارية.أشكالنفسهاهيالمرتبطةوالمصطلحاتالأسماءأنلأحظولكن

الاستنادية.تسجيلاتهافيمعياريةرؤوسأيضئافهيلذا

على:الاستناديةالت!ممجيلةتحتوي،ذلكلتلخيص

المعياريالرأس

من(انظر)متابعةالمغايرةالمصطلحاتأوالاسم

من(أيضاانظر)متابعةالمرتبطةالمصطلحاتاوالأسماء
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آلياالمقووءةالفهصسة-ديةلإستاماصكتسجيلاتاستيعاب

فيالتاليةالعروضلإنشاءالاستناديةالتسجيلةفيالمعلوماتوتستخدم

:العامالفهرس

المغايرالمصطلحأوالاسم

المعياريالرأسانظر

المرتبطالمصطلحاوالاسم

المعياريالراسانظرايضئا

الإحالاتلتتضمن،الاستناديةالتسجيلةتهيئةعندالاعتبارفيويؤخذ

الاستنادي.الضبطيحتاجهاالتيالبياناتلتسجيلفعالةتقنية،كمتابعات

منمتنوعةمجموعةخلالمنبنجاحالمنشودةالمادةإلىالمستخدمتقودفهي

.والمصطلحاتالأسماء



آلباالمق!وءةالفصسة-يةد!ستأماصكتسجيلاتاستيعاب

ني:لثاالجزءا

ضرورية؟ماركتسجيلةلماذا

استتاد؟بطاقةقراءةمجردالأليالحاسبيستطيعلالماذا

الآليالحاسبفيالاستنادبطاقةمنالمعلوماتادخالببساطةيمكنلا

وسيلةلىإالآليالحاسبيحتاجحيث،محسبفهرسمنجزءألتصبح

دليلعلىماركتسجيلةوتحتويالشناد.بطاقةفيالموجودةلتفسيرالمعلومات

المعلوماتمنجزئيةيةأقبلصغيرة""signposts""لممعاأو،لبياناتها

الالشنادية.

الاستنادتسجيلاتجزاءأمنجزئيةكلفيهتخزنالذيالمكانويسمى

ماركملفتركيبةوتسمح"حقلا".التبصوات(،الإحالات،)الرؤوس

التسجيلةفيالأطوالمحددةغيرالحقولمنمحددغيربعددللتسجيلات

نفسه.بالطولالرؤوسكلليست،مثلألأنه؟ضروريةالمرونةوهذه.الواحدة

987689،(جوزيفلالبرتج.البرت،كينيدي11مقابلفيافلاطون"ا)1 l'-11(.ام

وينتهييبداالمعلوماتمنمعيئانوغايتوقعأنالآليالحاسبيستطيعولا

أيضئاانظراحالةمتابعة،فمثلأ.استناديةتسجيلةكلفينفسهالموضعفي

المحرفموضععندوتنتهيللتسجيلة022المحرفموضعمندائفاتبدالن

"محتوياتاقائمة1علىتحتويماركتسجيلاتمنتسجيلةكلفإنلذا؟248

التعريف.سابقلمعيارطبفامصاغةصغيرة
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آلياالمقووءةالفهصسة-ديةلإستناماصكتسجبلاتاستيعاب

:تلبياناا"لم"معا

التسجيلةقراءةمنلتمكينهمساعدةليالآللحاسبيتوافرأنيجب

التيالمعلوماتالتاليةالجداولوتوضح.صحيحبشكلوتفسيرهاالاستنادية

نقلها.المعالمهذهتحتاج

ملففيوحفظتصحيحبشكلاستناديةتسجيلةعلىالتعليمتمما!!ذا

ذلكبعدليالآالحاسببرامجكتابةيصكنفإنه،الآليبالحاسببيانات

كما.الآليالحاسبشاشةعلىلعرضهامناسببشكلالمعلوماتلصياغة

داخلالمعلوماتمنمعينةأنواعواسترجاعلبحثأيضئابرامجكتابةيمكن

للرؤوسقوائمعرضالآليالحاسبلبرامجأيضئاويمكن.معينةحقول

للبحث.معاييرمعينةتطابقالتيوالإحالات

نصيةمعالممعالتسجيلة

بياناتالمعا

الرأسحقل

ستيفن،،كينج:الاسم

I?:.ا-ا iv-

من:انظراحالةمتابعةحقل

ستيفن،،كينج:الاسم

-Ikiv:.ا-ا

منانظرأيضئااحالةمتابعةحقل

،ريتشارد،باشمان:الاسم

-4791:.ا-ا

تبصرةحقل

.7491،كككك!شأكتابه:للمصدرالببليوجرافيةالإشارة

/49/85،بوستواشنطن

الاسمتحتد!ايات5كينجستيفن)كتب:للمصدرالببليوجرافيةالإشارة

(باشمانريتشاردالمستعار:الموجودةالمعلومات

آآ



آلبلمقووءةالفهصسةا-ديةلإستاماصكتسجيلاتستيمابا

ماركتيجانباستخدامنفسهاالتسجيلة

المعالم

)ءولا001

4(

،ستيفن،كينج

4791-

ناتلبياا

،ستيفن،)ءكينجول0014

4791$-d

ردريتشا،شمانبا!عةول0051

Cلأe"،7491"كتابه!مة067## .r

.#$a V1#بوستواشنطن،/°/oA f

$bريتشاردالمستعارالاسمتحتروايات5كينجستفن!كتب

باشمان(

واحد؟معيارلماذا

ولكن،الاستناديةالمعلوماتلتنظيمبكخاصةطريقةابتكاربإمكانك

ويحد.الأعمالعليكوتتضاعف،خياراتهامقيذا،مكتبتكتعزلسوف

تحقيقمنالمكتباتيمكنمما،الأعمالتكرارمنماركمعياراستخدام

ماركاستخداماختيارويمكن.الاستناديةللمعلوماتأفضلبشكلالمشاركة

قررتماطذا.والموثوقةالمتوقعةالاستناديةالبياناتاقتناءمنالمكتبات

،ماركتسجيلاتيستخدمولاhomegrownمحلينظابمتطويرالمكتبة

تبادلتسهيلالأساسهدفهالانتشارواسعمعيارمنفائدةتجنيلنفإلفا

.المعلومات

13



آلبةالمقووالفصسة-دلةلإستاصك،تسجيلاتاستيعاب

المكتباتنظممنالإفادةايضئاللمكتباتماركمعياراستخداميتيحوكذلك

النظمالكثيرمنويوجد.المكتبيةالعملياتلتنظيم؟تجارئاوالمتاحةالآلية

.ماركصيغمعللتعاملومصممةالأحجامكافةمنللمكتباتالمتاحة

منالإفادةمنالمكتباتيمكنمما،النظموتطويرصيانةالموردونويتولى

أيضاالمكتباتماركمعياريمكنكما.الحاسباتتقنيةفيالتطوراتاحدث

النظاممعمتوافقةستظلبياناتهابأنالثقةمعخرآنظاماستبدالمن

الجديد.

اهميةعنالمعلوماتمنللمزيدالكتابهذامنالخامسانظرالجزء

الاستنادي.ماركمعياراستخداموفوائد

:21مارك

معالتعاونيةوبرامجها،الكونجرسمكتبةمجموعاتضخامةبسبب

للولاياتالاستنادلتسجيلاتالأساسالمصدرتعدفهي،الأخرىالمكتبات

استخدامفيالكونجرسمكتبةبداتوعندما.الدوليةوالفهارسالمتحدة

ماركصيفةالمكتبةطورت،الماضيالقرنمنالستيناتفيالآليةالحاسبات

داخلالمختصرةوالرموزوالأحرف،الأرقاملاستخدامكنظام،الببليوجرافية

.المعلوماتمنالمختلفةتمييزالأنواعاولتعليمبهاخاصةببليوجرافيةتسجيلة

منالسبعيناتفيمصاحبةاستناديةصيغةالكونجرسمكتبةطورتوقد

مكتبةانشأتهاالتيالأصليةماركصيغتطورتوقدالماضتي.القرن

غلبأقبلمنالمعاييرالمستخدمةهيواصبحت.21ماركإلىالكونجرس

الكونجرسمكتبةوتقوم.والاستناديةالببليوجرافيةللتسجيلاتالمكتبات

ri



آلياالمق!وءةالفصسة-يةد!سئأماصكت!جيلاتاستيماب

الرسمية.21ماركوثائقكلوكذلكالاستنادية21ماركصيغةبصيانة

RCالاستناديةللبيانات21ماركصيغةاسمتحتوتصدر 21 Formatممملاا

for Authority Data.

وأخرىالنصيةالمعلوماتمعمرةنفسهاالتسجيلةبينالمقارنةوتوضح

تتعلققضيةفهي.ماركصيغةدمجمدىماركتيجانالممتخداممع

ا"التاج21ماركصيغةوتستخدم.بعاليهللجدولانظر.التخزينيةبالمساحة

التيالحقوللتعليم"كا!"الفرعيوالحقل"$a"الفرعيالحقلا067°

كلماتتخزينمنبدلأوجدتالتيالمصدربياناتتبصراتعلىتحتوي

ية.ستناداتسجيلةكلفيا.وجدتا.وو"معلوماتا.و"استشهاد"امصدر"1

الحاسبعلىالتخزينيةللمساحةفعالاستغلالالىالعرفهذاويؤدي

الآلي.

5آ



آلياةلمق!وءالفصسةا-يةلإستادصكماتسجيلاتاستيعاب

الثالث:لجزءا

وتعريفاتهاماركمصطلحات

تسجيلةواستخدام،وتفهم،قراءةكيفيةعنمعلوماتالجزءهذايتضمن

نظميستخدمونالذينالمكتبيونيراهمايتناولحيث،الاسمتناديةمارك

اضافةعندفهمهيحتاجونوما،حاسباتهمشاشاتعلىالآليةالمكتبات

شائعةالحقولعلىالتركيزوسيكون.اختبارهاأو،تحريرهاأو،التسجيلات

الاستنادية.التسجيلاتجؤالاستخدام

.ماركتيجانلمبمعاموسومةماركتسجيلةالثافيالجزءفيالجدولويبين

والحقل،والمؤشر،والتاج،الحقلهيلمالمعالهذهالمناسبةوالتسميات

مصطلحاتهيوهذه.المحتوىومخصص،الفرعيالحقلورمز،الفرعي

الجزء.هذاجؤتغطيتهاسيتمالتي21مارك

:بتيجانالمعلمةالحقول-ا

الحقل:

،رأسلكلحقلوهناك.حقولإلىمنطقئااستناديةتسجيلةكلتجزأ

أوفرعيحقللىإالحقولهذهوتقسم.وهكذا،الإحالاتلمتابعاتوحقول

أكثر.

مماجذاطويلةللحقولالنصيةالأسماءفإن،قبلمنالإشارةسبقوكما

تمثيلهايتم،ذلكمنوبدلأ.ماركتسجيلةكلداخلاظهارهامنيتعذر

هذهأسماءعرضيمكنأنهمنالوغم)على.أرقامثلاثةمنمكونةبتيجان

16



آلياةلمقووءالفصسةا-يةدلاستاصك،تسجيلاتبستيعاا

وليس،النظامبرمجيةطريقعنالمباشر،الخطعلىالفهارسجؤالحقول

(.ماركتسجيلةقبلمن

:التاج

التاجويعرفاتاجا".1يسمىأرقامثلاثةمنمكونبعددمرتبطحقلكل

المطبوعةالمخرجاتأنمنالرغموعلى.يتبعهالذي-البياناتنوع-الحقل

)ممابمؤشراتمباشرةمتبوغاتظهرالتاجقدالشاشةعلىالمعروضةأو

هودائفاالتاجفإن،(أرقامخمسةأوأربعةمنمكونعددكأنهيبدويجعله

الأولى.الثلاثةالأرقام

شخص:لاسماستنادتسجيلةجؤالمستخدمةالتيجانمنعينةيليوفيما

)مؤلف(شخصاسمرأسيميز001تاج

شخص.اسممنانظوإحالةمتابعةيميز004تاج

شخصاسممنانظوأيضئاإحالةيميزمتابعة005تاج

البياناتوجودمصدرتبصرةيميز067تاج

رأسحقلأنهعلىويعرف،التاجهو001العدد.لحقلمثاليليوفيما

شخص.اسم

1551#$a،18824191)4،فرجينياوولف-.

rv



ليااالمف!وءةالفصسة-يةالأستادماصكتسجيلاثاستيعاب

التابع3!شه)1((بالرمزاليه)يشارالفهرستوزيعخدمةمكتبويتولى

منكلفيالتيجانبكلمفصلةقائمةتوزيعمسئولية،الكونجرسلمكتبة

بعنوانالملخصةوالإصدارةالاستناديةللبياناتالكاملة21ماركصيفة

MARCالمختصرة21ماركصيغة 21 Concise Format.

ماركتسجيلاتمعالمستمرللتعاملصفاتالمواهذهباستخدامويوصي

الأمثلةالكثيرمنعلىتحتويتفصيليةوثائقعنعبارةوهي،الاستتادية

الإنترنتعلى21ماركموقععلىمتاحةوالمعلومات.التوضيحية

ى

الشائعمنفإن،21ماركصيغةمعالتعاملمنقصيرةفترةبعدوحتى

الذينالمكتبيونويتذكر.(MARCese)ماركبلغةيتحدثونالمكتبيينسماع

الاستخدامشائعةالحقولارقامفوراماركتسجيلاتمعيتعاملون

ينشئولفا.التيالاستناديةللتسجيلات

ماركتيجانللكئيرمنقائمةعلىالكتابهذامنالثامنالجزءويحتوي

لبعضمختصرةقائمةعلىالتاسعالجزءيحتويكمااستخدافا.الأكثر

.الأخرىالتيجان

:أكئربالموشراتتعرفالحقولبعض2-

:الموشرات

ويمكن955(.-100الحقول)باستمماءاثنينمحرفينموضعاتاجكليتبع

)1(

8آ

CDS - Cataloging Distribution Service
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آلبالمقسوءةالفهسسة-دلةلإستاصك،تسجيلازطاستيعاب

بعضفييستخدموقد"للمؤشرات!ا.كليهماأوالموضعينهذينأحداستخدام

كلايستخدم،أخرىحقولطوفيفقط.الثافيأوالأولالموضعالحقول

الموضعينكلافإن،010الحقلمثلالأخرىالحقولبعضوفي؟الموضعين

الىفيشار،مؤشرضعم!استخدامعدمحالةوفيمنهما.أييستخدملا

وأالفراغويمثل.خالئاالموضيماهذويتركاغيرمعرفا"1نهبألمؤشرااهذ

"ول"ا.بالرمزالمعرفغيرالمؤشرموضع

الى59منعددهيموشركلقيمة

إلا؟حرفايكونأنيمكنالمؤشرأنعلىتنصالقواعدأنمنالرغم)على

مثليبدوانقدسوياالمؤشرينأنكما(.غيرشائعأمرالأحرفاستخدامأن

عبارةمنهماكلصنفصلانعددانالحقيقة!شوهما.رقمينمنمكونعدد

فيبالتفصيلموضحةومعانيهابهاالمسموحالمؤشراتاوقيم.مفردرقمعن

(ءو3)001للتاجالتابعينالوقمينفإن،ليالتاالمثالوفي21.ماركوثائق

قيمةفهيولعلامةأماالأوا،.المؤشرقيمةهلو3والرقم.المؤشراتقيمهما

الثافي.المؤشر

عنعبارةالاسمأنلىإلفمخصر!اسمرأس،في3الأولالمؤشروتشيرقيمة

001الحقلفيالثافيالمؤشروقيمة.فردشضصاسممنبدلأ،عائلةاسم

ا".ول11علامةعلىتحتويفهيلذاحالئا.غيرمعرفة

.نخوالأا،فيرحباكا!ء0013
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آليالمقصءةالفصسةا-يةدلإسظصكماتسجيلاتاستيعاب

:والمحدداتالفرعيةالحقولبرموزموسومةالفرعيةالحقول-3

الفرعي:الحقل

كلويسمى.العلاقةذاتالبياناتمنعدةأجزاءعلىالحقولغلبأتحتوي

تركيبةفرعيحقلكليسبقوفرعئا.حقلأالحقلداخلالبياناتمننوع

حقولعلىتحتويفلا955-551الحقولأما.الفرعيورمزالحقلمحددة

فرعية.

فرعيحقلالشخصيالاسمرأسحقليتضمن،المثالسبيلفعلى

بينفيماللاسمالمصاحبةوالتواريخالألقاب،التعداد،الشخصلاسم

.المتعددةالأخرىالأشياء

جوستاف4$ول1550

الخامس،)؟

السويد،ملك)ح

4(1858-0591

الفرعي:رمزالحقل

مسبوقرقم(صغير)وأحيائاواحدحرفعنعبارةالفرعيةالحقولرموز

ويشير.الفرعيةالحقوللفصلتستخدممحرفعنعبارةوالمحددة.بمحددة

على21ماركوثائق)وتحتوي.تليهالتيالبياناتنوعالىفرعيحقلرمزكل

ماركصيغةفيحقللكلبهاالمسموحالفرعيةالحقوللرموزووصفسرد

(.الاستنادية21



آلياالمقووءةلفهصسةا-دلةلإستاماصكتسجيلاتستيعابا

؟)،شخص)كااسمهيالفرعيةالحقولرموزفإن،بعاليهالمثالوفي

التواريخو)4،للاسمالمصاحبةالأخرىوالكلماتللألقاب)ح،للتعداد

للاسم.المصاحبة

:Delimiterالمحددة

الشاشة،علىالمحددةلتمثيلمختلفةمحارفالمختلفةالبرامجتستخدم

)-(،المزدوجةالخنجريةالعلامةذلكأمثلةومن.الورقيةالمخرجاتعلىأو

الرمزأو)-(،التحتيةالشرطةأو))(،الدولارعلامةأو،!فيعلامةأو

رمزمحددةلتمثيل))(الدولارعلامةالكتابهذافيونستخدم)7(.البيافي

الفرعي.الحقل

للتيجان،للإشارةتمشخدمشاملةمصطلحاتهيالمحتوىمسميات-4

الفرعية:الحقولورموز،والموشرات

الحقولورموز،والمؤشرات،التيجان-الثلاثةالمحتوىمسمياتأنواع

فيكراوفوردوالتويسمي.21ماركترميزنظاممفاتيحهي-الفرعية

هالجي.كي.:بوسطن.-الثانية)الطبعة"المكتباتلاستخدام"مارككتابه

فالأنواع.لياختزاترميزنظامنهبأماركنظام،9ص.(1()أ989،وشركاه

الاستناديةالتسجيلةتصفاختزاليةرموزهيالمحتوىمسمياتمنالثلاثة

وتشرحها.

)1(5(9(،".891,.MARCfor Library Use-.d"2 ed. (Boston: .G .K Hall & Co
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آلبالمق!وءةالفهصسة-دية!ستاصك،تسجيلاتاستيعاب

بع:لراالجزءا

الاستناديةماركتسجيلةماهية

الاستتادية:التسجيلةمحتوى-ا

:الرأس

ويعتبر،للأسماءوبالنسبة.للرأسمعتمدشكللكلاستناديةتسجيلةتتشئ

ملفاتأكثرمنواحذا1(مم!*حكأ()و)1الكونجرسلمكتبةالأسماءاستنادملف

الكاملوالملف.للأمثلةالوثيقةهذهفيالملفهذاوششخدم.استخدافاالاستناد

مجائافيهالبحثيتمقدأو(CDS)الفهرسةتوزبغخدمةمكتبخلالمنمتاح

العنوان!علىالمباشرعبرالخط

رؤوسفتعتبرقائمة،الجغرافيةالأسماءأوللموضوعاتوبالنسبة

الموضوعيةالاستنادملفاتأكثرمنالكونجرسمكتبةموضوعات

في(CDS)الفهرسةتوزيعخدمةمكتبخلالمنأيضئامتاحوهو.استخدافا

الموضوعاترؤوسقوائمالكثيرمنوهناكإلكتروفي.أومطبوعشكل

ويجب.والعمارةالفنمكنزو،الموضوعاتلرؤوسسيرزقائمةمثل،الأخرى

فيقواعدهايتبعأوالقوائمهذهمنواحذاالموضوعيالرأسشكليطابقأن

تركيباتأوالأسماء:التاليةالأنواعمنواحدةهيالرؤوسوكلالبناء.

رؤوسمنأمثلةوتتضمن.موضوعاتأوموحدةعناويناو،اسم/عنوان

:اللأسماء

)1(

آ3

Library of Congress Name Authority File

http://authorities.loc.gov


آلياالمقىءةالفهسسة-دية!ستاماصكتسجيلاتاستيعاب

)متضمئارسمئااسفاأو،لقاءأو،هيئةأو،شخصئايكونقدالاسمرأس

(.الجغرافيالاسم

0011a$#1882-4191كاة،فيرجينيا،وولف

شخصي(اسم)راس

0112#$aالطفولةلتعليمالدوليةالجمعية

هيئة(اسم)راس

2111#$aوالرياضةالصحةلعلوملاكروسندوة

لقاء(اسم)رأس

المكسيككا!ولول151

جفرافي(الممم)راس

:عنوان/اسمرأس

هيئة،أو،لشخصالاسمجزءمنويتكونعمل.وعنواناسممنيتكون

التعرفيتمحيثالعنوانمنالعنوانجزءويتكون.رسمياسماو،لقاءأو

للأعمالخاصةبصفةويستخدم.الفهرسةلأغراضالسلسلةأوالوعاءالى

الوقت.طوالمختلفةعناوينتحتتنشرالتيالكلاسثيكية

:عنوان/اسملرأ!امثال

فيودور،،دوستويفسكيكا!أول001

4(1821-1882

والعقابالجريمةكاأ
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آلبالمقىءةلفهصسةا-ا!ستاديةصكماتسجيلاتستيعابا

موحد:عنوانرأس

هو:مثالوأشهر.معينمؤلفمعغيرمصاحبعنوانمنيتكون

فولجتطبعة!3.اللاتينية!ا.التوراة!0132#4

موضوعي:رأس

.المصطلحاتمنمجموعةأو،عبارةأو،مفردمصطلحعنعبارةيكونقد

-الرأسفيالأولىالعبارةأوالأولالمصطلحعلىالموضوعتاجويعتمد

اسمأو،زمنيأوجغراجؤ،أو،شكليمصطلح/أدبينوعأو،موضوع

فيالأخرىالمصطلحاتأما.عنوانأو،لقاءاسمأو،هيئةاسمأو،شخصي

فرعية.تقسيماتتسمىالتيالنوعيةالفوعيةالحقولفيفتكونالرأس

1616-1564!4،وليمشكسبير،a$#أ001

تاريخ!!روالتفسيرالنقد،*

18القرن!لا

الأرجنتين!2ءةلقراوالكتبا4$ولول051

:والإحالاتالمتابعات

اماالتيالإحالاتمننوعينعلىالاستنادية21ماركتسجيلاتتحتوي

احالات11تسمى)وهذهمعتمدآخرإلىغيرمعتمدرأسمنالمستفيدتقودأن

تسمى)وهذهآخرالىمعتمدرأسمنأو4(كلاالتيجانوتستخدمانظر

يتملا،حالأيةعلىو5(.كلاالتيجانوتستخدمأيضئا"نظري!احالات11

وبدلأ.الاستناديةالتسجيلاتفيبوضوحعامةالحقيقيةالإحالاتتحميل
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آلبةلمقورءالفصسةا-يةدلاسظصكماتسجيلاتستيعابا

التسجيلةفيتعتبر"متتابعة"المرتبطةوالرؤوسالمغايرالشكلفإن،ذلكمن

التسجيلاتمنأكثرالمتابعاتإحالاتوتمكن.المعتمدللشكلالاستنادية

الاستنادلمعلوماتوالدقيقالكفءالعرضفيللإحالاتالمنفصلةالاستنادية

يتموقد.لهاالمناسبالشكلفيالمعلوماتالمستفيدونويرى-بالفهارس

محتوياتتجمعوالتيالنظامطريقعنذلكبعدالإحالاتعروضإنشاء

للتسجيلة.كلاارأسوحقل،متابعةإحالةحقل

تسجيلةمعلومات

1551#$a0191،مارك،توين$- 1835 d

ريأمعياسأرأ

0191-1835!4،ديلويس،كونت!4ول0041

انظرمنأأمتابعة

0051#$a0191-1835!4،!لفورنصامويل،كليمنس

انظرأيضئاأأمتابعة

بماليهالتسجيلةمنصادرعرض

0191-5831،ركما،توين

0191-5831،لالفورنصاموئيل،كليمنس:يضئاأنظرا

1591-1835،لالفورنصاموئيل،كليمنس

0191-5831،مارك،توين:يضئاأنظرا

1591-1835،ديلويس،كونت

5!م



آلياةلمفىءالفصسةا-يةالأسنادصكماتسجيلاتستيعابا

:التبصرات

فيعرضهايتموقدتبصرات.على21ماركاسنتادتسجيلاتتحتويقد

التسجيلاتهذهاستخدامعندللمكتبيينالعرضأثماءفقطأو،العامالفهرس

عمالهم.أفي

استتاديةتسجيلةمعلومات

التاريخيةللأماكنالوطنيبالسجلهاتفيةمكا!لة!067##4

لفهرسةااام!ستخدأتبصوة

إجراؤهاتميكونقد.الخارجيةالعيادةأساسعلىجراحةإجراءتم4$ولول685

أساسعلى

جراحةمكتبأوفيمستشفى

االعامالفهرس!ستخدامتبصرةأ

الاستتادية:للتسجيلاتالتركيبيةالمكونات-2

21ماركتدممجيلاتمثلالاستتادية21ماركتسجيلاتتتكون

المتفيرة.الحقول،الدليل،الفاتح:أساسيةمكوناتثلاثةمن،الببليوجرافية

الغاتح:

عناصروتحتوي.التسجيلةلمعالجةمطلوبةبمعلوماتالحقلهذايمد

مرتبطة.محارفبمواضعتعريفهاويتممرمزةقيمأوأرقامعلىالبيانات

تسجيلةفيحقلأولوهو،محرفاموضفاوعشرينأربعةالفاتحطولويبلغ

قيالآليالحاسبلاستخدامهيالفاتحمعلوماتوالكثيرمن.الاستناديةمارك

انظرالجزء.الآليالحاسببمعرفةإصدارهاويتم،التسجيلةومعالجةقراءة

الفاتح.عنالمعلوماتمنلمزيدالعاشر
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آلياالمقىءةلفهصسةا-ديةالأستاصكمات!جيلاتستيعابا

الدليل:

لكلالبدايةوموقع،والطول،التاجعلىتحتويالمداخلمنسلسلةهو

طولأ.موضغاأ2مندليلكلمدخلويتكون.التسجيلةمتغيرداخلحقل

منلمزيدعشرالثافيانظرالجزء.الدليلهذاليالآالحالشايصدرماودائفا

.المعلومات

:المتفيرةالحقول

الدليلرأسجؤتخزينهايتمأرقامثلاثةمنمكونعدديبتاجتعريفهايتم

أغلبالثامنالجزءويشرححقل.الفاءبمحرفحقلكلوينتهي.للحقل

.الاستخدامشائعةالمتفيرةالحقول

ضبطحقول.المتغيرةالحقولمننوعينهناكأنملاحظةالضروريومن

الحقلبتاجتعرفالحقولهذهأنمنالرغموعلى.OOXالحقولوهيمتغيرة

فرعية.حقولرموزأومؤشراتمواضععلىتحتويلاالفاالا؟الدليلجؤ

منسلسلةأوفرديبياناتعنمثرعلىاماتحتويقدفهي،ذلكمنوبدلأ

،800فالحقل.موتبطةمحارفبمواضعتعرفالطولثابتةبياناتعناصر

الحقولبرموزأو،الطولثابتةبياناتبعناصراليهيشار،المثالسبيلعلى

شكلجؤولكن،مهمةمعلوماتعلىالأربعينمواضعهوتحتوي.الثابتة

تطابقالتيالتسجيلاتواسترجاعلتعريفغالبابياناتهوتستخدممختصر

تفصيلأ.كثرأبشكل800عشرالحقلالحاديالجزءويشرح.معاييومعينة

800المتغير:الضبطلحقلمثاليليوفيما

sa######anau##########800كعمه 680107inb/acann
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آلبالمقسءةلفهصسةا-!ستاديةصكماتسجيلاتباستيط

:المتفيرةالبياناتحقول

موضعينعلىالمتغيرةالبياناتح!ولتحتويالآخر،الجانبعلى

المكونالفرعيرمزالحقلويسبقحقلكلبدايةجؤتخزنللمؤشرات

الحقل.داخلبياناتعنصركلتمثيلتينمن

اسمرئيسيراس)حقلأالمتغيرههالبياناتلحقلمثاليليوفيما

(.شخص

9918-9917!4،سيمون،كاميرون،$أ"001

،التاججؤمحرفلأولطبفامجموعاتجؤالمتغيرةالبياناتحقولوتجمع

الحقلجؤالمعلوماتنوعوتعرف.الحقلداخلالبياناتوظيفةتعرفوالتي

.التاجبباقي

هي:المجموعاتوهذه

والرموز.،التصنيفوارقام،المعياريةالأرقامكلاه

(.والإحالات)المعتمدةالرؤوسأكلا

2XXالمركبة.انظراحالات

المركبة.انظرايضئااحالات3كلا

من.انظرمتابعات4كلا

من.انظرايضئامتابعاتك!5

تبصرات.6كلا

ربط.رؤوس7كلا
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آلياالمقىءةالفهصسة-دية!ستناماصكتسجيلاتستيعابا

البديلة.البيانيات8ثلا

المحلية.للتنفيذاتمحجوز9كللا

،4XX،كللاأمجموعاتداخلالمحتوىلتسميةموازياتأيضئاهناك

وتعطي.الاستناديةالحقولداخلالمحتوىتعريففيتساعدقدوالتي7كللا

تيجانمنالأخيرتينللتمثيلتيق،الاستثناءاتبعضمعالتاليةالمعافي

:الحقول

أسماءشخصية.55*

.هيئاتأسماءأ*5

.لقاءاتأسماء11!ر

.موحدةعناوين03!ر

48Xزمنية.مصطلحات

موضوعية.مصطلحات05*

جغرافية.أسماء*51

شكلية./دبيأنوعمصطلحات55*

الموازيةالمحتوىومسميات5،7XXكللا،4كللا،كللاأمجموعاتوتعتبر

لكتسمحفهي.استناديةتسجيلاتمعالعملعندللتذكرجذامهمةداخلها

فيها.مابالضبطتعرفلاعندماحتى،حقلمحتوى"تنبؤ"ب

rA



آلياةالمقصالفصسة-لإستنهاديةماصكتسجيلاتاسئيعاب

مس:لخاالجزءا

مشترحة؟الاستناديةماركتده!جيلاتهل

المعلوماتالمكتباتتتشارك،الببليوجرافيةالتسجيلاتحالةفيكما

ملفاتبصيانةالمكتباتقياممنالرغموعلى.عدةسنواتمنذالاستنادية

فقد،ذلك(يفعل)والكثيرمنهابهاالخاصةوالموضوعات،الأسماءاستتاد

لهوالاستنادملفصيانةفيالمسئوليةمشاركةأنالمؤسساتالكثيرمنوجدت

المكتباتاختصاصييمنعالىيؤديذلكوتتفيذ.للجودة!اثراءفعالةتكلفةذو

بإنشاءالعجلةاختراعاعادةمنالاستناديةالقوائمعنالمسئولينالمختلفين

.تكرازاالاستنادتسجيلةنفس

)1الاستناديةللأسماءالتعاوفيالبرنامجويسمح NACO)منذوالمؤسس

الكونجرسلمكتبةالأسماءاستنادملفبناءفيللمساعدةللهيئاتطويلةقترة

LCNAF.مشروععنالمعلوماتمنمزيدالىالتعرفويمكنlc. NACO.,

-!و:الموقععلىالمباشرالخط

الموضوعيللاستنادالتعاوفيالبرنامجهوالأصفر11ولكنالمرتبطوالتعاون

(2 SACO).لتقديمبأداةالمكتباتلتزويدالبرنامجهذاتأسيستموقد

المعلوماتمنوللمزيد.الكونجرسلمكتبةتصنيفوأرقام،موضوعاترؤوس

الموقع:علىالاطلاعفيمكن،SACOمشروععن

!!

)1(

)2(

NACO = Name Authority Cooperative

SACO = Subject Authority Cooperative Program

http://www.loc.gov/aba/pcc/
http://www.loc.gov/catdir/cc


آلياالمقووءةالفصسة-دية!ستإماصكتسجيلاثاستيعاب

التعاونيةالبرامجهذهفيبالمشاركةللمكتبات21ماركنظامويسمح

المعلوماتوتوصيللتمثيلمعياريةأدواتبتزويدوغيرهاللفهرسة

المكتباتتكونفلن،ماركثباتوبدون.آلنامقروءشكلفيالاستنادية

كلنظامانبسبببالفعلهيكماالاستناديةبياناتهاتشاركعلىقادرة

برجماركنظامويمنع".الأخرىالنظم11الىيتحدث"11انيمكنلامكتبة

للمكتبيين،تسمحفنيةمواصفاتتزويدطريقعنهذاالتخيليبابل

استنادبياناتبتوزيعيقوم-الإطلاقعلىأحداواي-المكتباتوموردي

المكتباتميكنةلمورديماركنظاميسمح،وبالمثل.بينهمفيماللاتصال

المعيارية.ماركتسجيلاتوتشغيللاستقبالانظمتهمتصميم

بمواصفاتالعالمحولالمكتباتماركنظاميزودكيفتعجبوقد

مواصفات،وثيقةبتحديثوتحتفظالكونجرسمكتبةوتصدر.فنيةمعيارية

،التبادلووسائط،المحارفومجموعات،التسجيلةلتركيبة21ماوك

2أماركتسجيلاتتقتنياوتنشئالتيالأخرىوالهيئات،المكتباتلمساعدة

ومجموعات،ماركتسجيلاتتركيبةعنفنيةبمعلوماتالوثيقةهذهوتمد.

تسجيلاتتوزيعوسائطوصيغة،ماركتسجيلاتفيالمستخدمةالمحارف

وصيانةتصميمفيالمشمولينالأفراداسمتخدامبهاويقصد2.أمارك

.ماركتسجيلاتوتشغيللتبادلالأنظمة

للبيانات2أماركلصيغصيانةكجهاؤالكونجرسمكتبةوتخدم

مكتبةتقوم،المسئوليةتلكمنوكجزء.والاستناديةالببليوجرافية
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آلياالمقصءةلفصسةا-يةا!ستادصكماتسجيلاتباستيط

نقاشقائمةعبارةوهو،ماركمنتدىباستضافةالكونجرس

مفتوحةبقناةتمدوالتي)!ه(ماركلصيغالكترونية

12ماركلمستخدميالأخرىوالقضاياالمقترحةالتغييراتلمناقشةواسعة

الوطنيةوالمكتبةالكونجرسمكتبةمنكلتعقدكما.العالمأنحاءجميعمن

21.ماركصيغفيالتغييراتلمناقشةمفتوحةلقاءاتأيضئابكندا

عنمسئولتانمجموعتانفعلأهناك،المتحدةالولاياتفيويوجد

المعلوماتلجنة:21ماركصيغةتوثيقمواصفاتفيالتغييراتمراجعة

لنظامالاستشاريةواللجنة،(MARBI()1)آلئاالمقروءةالببليوجرافية

،ولصأول)2(الأمريكيةالمكتباتلجمعيةتابعةلجنةهيMARBIو.مارك

لجمعيةوظيفئاالموجهةالثلاثةالأقساممنممثلينثلاثةمنوتتكون

و؟()الميكنةLITA؟(الفنية)الخدمات3+شاصأول:الأمريكيةالمكتبات

RUSAالمراجع(.)

أنواعكلتمثيلعلىالتركيزالأمريكيةالمكتباتجمعيةوتحاول

انتشازاالأوسعالاستشاريةاللجنةوتتكون.MARBIلجنةفيالخبرات

،21ماركتطبقالتيوالمنظماتالمؤسساتمنممثلينمنماركلنظام

والشبكات،الوطنيةالمكتباتمثل،تطويرهفيتساهموالتي

والجمعياتالأخرىوالمكتبات،الموردينومجموعات،الببليوجرافية

)1(

)2(
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آلياالمقسوءةالفصسة-دلة!ستاصك،تسجيلاتاستيعاب

كلفيالاستشاريةماركلجنةمعبالارتباطMARBIوتجتمع.التعليمية

والنصفالسنويالمؤتمرمنكل)فيالأمريكيةالمكتباتلجمعيةمؤتمر

والاقتراحاتالنقاشاوراقمراجعةهوللجنةالأساسوالنشاط(.سنوي

لصيغالإضافاتاوللتغييراتالكونجرسمكتبةخلالمناواليهاالمقدمة

صيغدعمالاستشاريةماركلجنةتطور،الحاجةوعند.الموجودةمارك

التغييراتعلىالقراراتاتخاذويتم.البازغةالمجالاتفيجديدةمارك

المكتباتتطبيقاتعلىمستندةمسئوليةمعالمراجعةأطرافكلبإجماع

والمكتبة،بكنداالوطنيةوالمكتبات،الكونجرسمكتبةمثل،الوطنية

البريطانية.

اعمالكلمنمباشربشكلمستفيدةالفرديةتعتبرالمكتبات،ترىوكما

فيالمشاركةعلىالمكتباتتقدرفلن،بدونهاو2.أمعاييرمارك

ودقة.بسهولةالاستناديةالتسجيلات
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آلباةالمق!والفهصسة-دلةالأستأماصكتسجيلاتاستيعاب

:لسادسالجزءا

ماركبياناتقضهايا

حولمهمةإشكالياتظهرت،والتقنيةللحاسباتالمستمرالتطورمع

الإشكالياتبهذهتلمأنوتحتاج.الآليةالمكتباتونظمالمكتبةبياناتجودة

لمكتبتك.أهميتهاوبمدى

:بالبياناتمتعلقةأسئلة

جودةما:وهي،الاستناديةالتسجيلاتتقييمعندمهمةأسئلةطرحيجب

البياناتهل؟التسجيلاتفيالموجودة21ماركحقولأي؟ماركبيانات

كذلك،كان!ذا؟الكونجرسبمكتبةالخاصةماركتسجيلاتمنمستقاة

بياناتأيأضيفهل؟التسجيلاتفيواضحةالمتاحةالمعلوماتكلفهل

؟التسجيلاتالىأخرى

نماذجالاستناديةالبياناتمورديمنعددمنالمكتباتبعضوتطلب

معوتوافقهااكتمالهالمقارنةخاصةماركتسجيلاتمنمطبوعةلأمثلة

يحددسوفالاستناديةالتسجيلاتمحتوىأنواضحولعله.21معاييرمارك

منالتأكدجذاالمهمومن.للمكتبةالاستناديالضبطأتمتةجهودنجاحمدى

ممكنة.جودةعلىأذاتتسجيلاتعلىالحصول

:بالبرمجياتمتعلقةأسئلة

الآليالمكتباتنظامهل:هيطرحهاينبغيالتيالتاليةالمنطقيةوالأسئلة

يحتفظهل؟الفهرسةبياناتمندرجةأقصىالىيفيدتقييمهتمالذي

؟21ماركمحتوىومسمياتالبياناتبكافة
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آلياةالمقىالفصسة-لةدلإستاماصكئسجيلاتاسئيعاب

معلوماتأو،غيرمعقولةقيوددون،الكاملةالتسجيلةالنظاميحملهل

طولأوتكشيفهاسيتمالتيالإحالاتمثلالأشياءهذهمثلعنخاطئة

كاملة،ممتازةتسجيلاتعلىيحتويالقرصكانلووحتى؟التبصرةحقول

الىنقلهتممااستخدامعلىقادزاسيكونللمكتباتليآنظامأيفإن

فقط.الصلبالقرص

ماركلنظامالفرعيةالحقولورموزومؤشراتتيجانكلتزاللاهل

تستخدموهلبالمكتبي؟الخاصةالبياناتإدخالشاشةعلىموجودة

صحيح؟بشكلتستخدمالفرعيةالحقولرموزوهل؟صحيحبشكلالمؤشرات

الاستخدامتقييمفيالثامنلجزءافيالموجودةالمعلوماتتساعد)سوف

(.المحتوىلمسمياتالصحيح

فيتخزينهاالمهممنفإنه،البياناتقاعدةالىالتسجيلاتاضافةوبعد

المستقبليةالمشروعاتبعضتتطلبفقد.الاستنادية21ماركصيغة

أتيحتوكلما،الانتشارواسعللصناعةمعيارهيماركصيغةإن.استخدامها

جودةعلىيتوقففيهاالمشاركةعلىالمكتبةمقدرةفإناضافيةبرامج

الاستنادية.تسجيلاتها

اعادةأو،البياناتبتحميلالنظاميسمحهل.أخرىنقطةتعرضوهنا

فيالإسهاممثل،أخرىمشروعاتفياستخدامهابغرضقرصفيتخزينها

تخزينهابرنامجوهلشأول*؟5الاستناديةللأسماءالتعاوفيالبرنامجمشروع

؟متاحماركاتصالبصيغة
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ليااةالمق!ؤالفصسة-دلةلإسئاصك،تسجيلاتاستيعاب

لسابع:الجزءا

لخاتمةا

.MARLماركالاستهلاليةالكلمةتعنيماذا،الصفحاتهذهفيتعلمت

البياناتعناصرلتعريفمعياريةصيغةإيجاديعتبرلماذايترأوقد

الثلاثةالأنواعوتعرفتحددكيفتعلمتكمامهفا.شيئاالاستنادية

الفرعية،الحقولورموز،التيجان:ماركتسجيلةمحتوىلمسميات

مجموعاتداخلالمسجلةالمعلوماتنوعماأيضئاوجدتكما.والمؤشرات

أهمية،والأكثر.داخلهاالموازيالمحتوىومسمى.المختلفةالمحتوىمسميات

نقاطتسجلكيف؟الاستنادية21ماركتسجيلةهيماتعلمتفقد

الاستنادتسجيلاتبينوالاختلاف،الاستناديةالتسجيلاتفيالوصول

والأسماء؟الموضوعية

الاستنادية،21ماركلتسجيلاتالأساسيةالمقدمةهذهعلىوللبناء

التدريبيةالدورات!ؤالمشاركةأوالموضوععنالإضافيةالقراءةالمفيدفمن

ببليوجرافيةتوجد،القراءةمنوللمزيدالمباشر.الخطعلىالفهرسةفي

صعبةالاستنادية21ماركتسجيلاتتبدووقد.الكتابلفايةفيمقترحة

وكلما.فهماأكثرستصبح،اموالاستخدبالمعرفةولكن،الأمربادئفي

أكثرالصيغةهذهصارت،الاستنادية21ماركصيغةمعألفةأكثرتصبح

بساطة.
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21ماركمراجعمواد

الاستخدامشائعةالاستنادية21ماركبحقولخلاصة:الثامنالجزء

تسجيلاتفيالمستخدمةالأخرىبالحقولقائمة:التاسعالجزء

الاستناديةمارك

تحلفااالعاشر:لجزءا

800الحقل:عشرالحاديالجزء





آلبةالمقووالفصسة-ديةالأستأماصكت!مجيلاتباستيط

من:لثاالجزءا

الإستنادية21ماركبحقولخلاصة

الاستخدامشائعة

قبلمناستخدافاالأكثرالاستنادية21ماركبتيجانخلاصةهذه

الكاملةالقوائمإلىوللتعرف.الاستناديةتسجيلاتهاإنشاءعندالمكتبات

للبيانات21ماركصيغةانظر،21ماركحقولورموزومؤشراتلتيجان

.locالاستنادية gov/marc/ authori://الصفحاتهذهشرحفي".كحثحا.

:التيجان

سماءبأمتبوعة(ارقامثلاثةمنمكونمنها)كلاعدادعنعبارةالتيجان

للبيانات21ماركصيغةوفي،الخلاصةهذهوفي.تمثلهاالتيالحقول

فيوسم،استناديةتسجيلةفيمرةمنيظهراكثرأنلتاجسمحإذا،الاستنادية

غيربأنهفيوسم،فقطواحدةلمرةاستخدامهامكنطذا)م(.متكرربأنه

،)ككوأ(معتمدواحدرأسبالتسجيلةيتوافرأنيجب،فمثلأم(.)غمتكرر

4(.كلا)حقولمنانظرمتابعةحقولعددبهايكونفقدذلكومع

:المرشرات

هيوا!لؤشرات.تستخدمحيث،الحقولبالمؤشراتاستخدأمشرحتم

مكتبةفيالضبط)رقم010الحقلمعتبدأ.واحدرقممنعددعنتلبارة

مخصصالأولموضعينعنوعبارة-للتاجتالياحقل-كلىفي،امحونجرس(ا
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آلياالمقصءةالفصسة-يةالأستادماصكتسجيلاتاسئيعاب

تعريفيتمفلا،حالايةوعلىالثافي.للمؤشر،ح!لثافيالأولللمؤشر

الثافي،المؤشريستخدمأنالممكنومق.الحقولكلفيحقيقةالمؤشرات

غيرالمؤشريكونوعندما(.العكسو)1غيرمعرفالأولالمؤشريظلبينما

(.الفراغمسافةالتمثيلولبالمحرفيمثلسوفالمحرفموضعفإن،معرف

الفرعية:الحقولرموز

فرعية،حقولالى0(أ5الحقلمن)بدءاحقلكلفيالبياناتكلتجزا

عرضويتم.الفرعيرمزالحقل-محددةمنمكونةبتوليفةيسبقمنهاوكل

رمزكلويسبقتاج.كلمعالاستخدامشائعةالفرعيةالحقولرموزاكثر

الفرعيالحقلاسمويتبع.المحددةعلىللدلالة!المحرففرعيحقل

الرمز.

))ء(."ء"الفرعيالحقلمحلىحقلكليحتويأنيجب،عامةوبصفة

.متكررةتكونلاقدالأخرىبيثما،متكررةالفرعيةالحقولوبعض

كلامامالتكراريةوعدم،التكراريةمنكلالىيشار،الخلاصةهذاوفي

الفرعية.الحقول

أمثلة:

تركتفقد،التوضيحولأغراض.إيضاحيةامثلةحقلكلشرحويلي

رمزومحددةالثافيالمؤشربينومسافة،الأولوالمؤشرالتاجبينمسافة

وبياناتالفرعيالحقلرمزمحددمسافةوأدرجت،فرعيحقلأول

الفرعي.الحقل



آليالمقووءةاالفهسسة-دلةلإستأصكماتسجيلاتستيعابا

:م(أوغ،)غيرمتكرر)*ححلأ(الكونجرسبمكتبةالضبطرقم5115

غيرمعرفة.المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

(م)غالكونجرسبمكتبةالضبطرقم)4

ول##41441842ءa$ولول010:إ!ثال

:م()غالفهرسةمصدر0410

غيرمعرفةالمؤشرات

المستخدمة:الفرعيةالحقولأغلب

م(.)غالأصليةالفهرسةوكالة)4

م(.)غالناسخةالوكالة)5

$d(م)المعدلةالوكالة.

س!س!لألأ"))4لأ

ح*

:(م)غشخصاسم--الرأس1501

الشخصي.الاسمرأسعنصرنوع:أالمؤشر

.الأولالاسم5

شيوغا(.الأكثرالشكلالأخير)وهوالاسم

العائلة.اسم2

al



آلياةلمفصءالفصسةا-يةد!ست!صكماتسجيلاثباستيط

غيرمعرف:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالشخصيالاسم)4

م(.)غالترقيم)؟

)م(.بالاسمالمرتبطةالأخرىوالكلماتالألقاب)5

م(.)غ(عنوان/اسمرأس)فيالعملعنوان)1

$dم(.)غالميلاد(سنة،عامة)بصفةبالاسمالمرتبطةالتواريخ

م(.)غللاسمالأكملالشكل)4

.جوستاف)4!1555:مثال

الخامس.؟$

السويد.ملك!)ص

(0591 - 1858 d

:م()عهيئةاسم--الرأس011

الهيئة.اسمرأسعنصرنوع:أالمؤشر

.مقلوبالاسم5

السلطة.اسمأ

الطبيعي.ترتيبهفيالاسم2

غيرمعرف.:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

!aرأسكعنصرالسلطةاسمأوالهيئةاسم

آه

)غم(.



آلياةالمفىالفصسة-!ستادية،صكتسجيلاتاستيعاب

الفرعيةالوحدة)؟

الملتقىانعقادمكان)س!

المعاهدةتوقيعأوالملتقىانعقادتاريخ)4

(عنوان/اسمرؤوس)فيالعملعنوان)"

ثال:4

الطفولة.لتعليمالدوليةالجمعية!مة12#(11

الصيفيةالندوة)؟

4((0891:

(تايوانتاييي،)ح

الملتقى:اسم--الرأس1111

الملتقى.اسمرأسعنصرنوع:أالمؤشر

.مقلوبالاسم5

السلطة.اسمأ

الطبيعي.ترتيبهفيالاسم2

غيرمعرف.:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

رأسكعنصرالسلطةاسمأوالملتقىاسم)ء

الملتقىانعقادمكان)س!

الملتقىانعقادتاريخالة

(عنوان/اسمرؤوس)فيالعملعنوان)"

)م(.

)غم(.

)م(.

)غم(.

)غم(.

)غم(.

)غم(.

)غم(.
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آلبالمقووءةالفصسة-دلة!ستامماصكتسجيلاتاستبماب

مثال:

الذاكرةفيبيدروسو"امانويل1الدوليةالندوةa$ء1112

4،(7691:

المكسيك(،جوانجواتو،ح

:م()غالموحدالمنوان--الرأس013

غيرمعرف.:أالمؤشر

.الموجودةاللافرزمحارفعدد:2الموشر

(الفراغاتمتضمنة،والنكرةالتعريفالأدوات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالموحدالعنوانكا!

م(.)غالعملتاريخ!

م(.)غالعمللفةكاا

(.)مللعملالقسمالجزء/اسمكام

م(.)غالإصدارةكا!

الكريم.القرآن!عةه#013:مثال

.تباركجزء،"

الأردية.،1

.المنورةبالمدينةالشريفينالحرمينخادممصحفطبعة!3
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آلبالمقىءةالفهصسة-يةدلإستاماصكتسجيلاتستيعابا

:م()عالموضوعيالمصطلح--الرأس15ا1

غيرمعرفة.:المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غموضوعيمصطلح!ء

)م(.الشكليالتفريع)7

)م(.العامالتفريع)*

)م(.الزمنيالتفريعالا

)م(.الجغرافيالتفريع!2

الصينيةالزخرفة!مة##015:امثال

0691368-،يوان-سونجسلالة!!

الخ.،المجتمعات)*

:م()عالجغرافيالاسم--الرأس151

غيرمعرفة.:المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالجغرافيالاسم)ء

)م(.الشكليالتفريع)7

)م(.العامالتفريع)*

)م(.الزمنيالتفريعالا

)م(.الجغرافيالتفريع)2
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آلياالمفىءةالفصسة-لإستاديةصكماتسجيلاتاستيعاب

المتحدةالولايات!عة"151:مثال

الخارجيةالعلاقات)*

3391-

دوريات)لأ

:م()عشكليمصطلح/أدبينوع--الرأس155

غيرمعرفة:لمؤشراتا

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالشكليالمصلح/الأدبيالنوعكا!

)م(.الشكليالتفريعكاثا

)م(.العامالتفربغ*$

)م(.الزمنيالتفريعالأ

)م(.الجغرافيالتفريعكا!

التراتيلكتل!عة"155:مثال

ماسوشتس)2

القرن9!!

:(م)عشخصاسم--منانظرمتابعة004

الشخصي.الاسمرأسعنصرنوع:أالمؤشر

.الأولالاسم5

الأخيرالاسمأ

العائلة.اسم3

15



آلياالمقووءةالفصسة-ديةلاستاصك،تسجيلاتاستيعاب

غيرمعرف.:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالشخصي،كاالاسم

م(.)غالترقيم،؟

)م(.بالاسمالمرتبطةالأخرىوالكلماتالألقاب،س!

$dم(.)غالميلاد(سنة،عامة)بصفةبالاسمالمرتبطةالتواريخ

م(.)غللاسمالأكملالشكل)4

م(.)غ(عنواناسم/رؤوس)فيالعملعنوان)1

،بهجت0014ءالم!سينجمثال:

(2191 d-

:م()عهيئةاسم--منانظرمتابعة0441

الهيئة.اسمرأسعنصرنوع:أالمؤشر

.مقلوبالاسم5

السلطة.اسمأ

العائلة.اسم2

غيرمعرف.:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

رأسكعنصرالسلطةاسمأوالهيئةاسم،ء

الفرعيةالوحدة،؟

)غم(.

)م(.
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آلبالمقىءةالفصسة-ديةلاستاصكماتسجيلاتاستيعاب

الملتقىانعقادمكان)5

المعاهدةتوقيعأوالملتقىانعقادتاريخ)4

(عنوان/اسمرؤوس)فيالعملعنوان)1

مثالا:

0412#$aهندوراس.

مكتب،الحدوددراسات)6

الملتقى:اسم--منانظرمتابعة411

الملتقى.اسمرأسعنصرنوع:أالمؤشر

.مقلوبالاسم5

السلطة.اسمأ

الطبيعي.ترتيبهفيالاسم2

غيرمعرف:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

رأسكعنصرالسلطةاسمأوالملتقىاسم)،

الملتقىانعقادمكانء$

الملتقىانعقادتاريخ)4

(عنوان/اسمرؤوس)فيالعملعنوان)(

ستاينر-جاكوبندوةa$#4112:مثال

4(839(1:

النمسا(،انسبروك)ء
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)غم(.
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آلبالمقىءةالفهصسة-دلة!ستأماصكتسجيلاتاستيماب

:م()غالموحدالعنوان--منانظرمتابعة4311

غيرمعرف.:أالمؤشر

.الموجودةاللافرزمحارفعدد:2المؤشر

(.الفراغاتمتضمنة،والنكرةالتعريفالأدوات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالموحدالعنوان،،

م(.)غالعملتاريخ!

م(.)غالعمللفة،1

.(م)للعملالقسمالجزء/اسم،"

م(.)غالإصدارة،3

نارنياتأربخ،!ه043:إطال

()شركة(للكتبكولير)

:م()عالموضوعيالمصطلح--منانظرمتابعة045

غيرمعرفة:المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غموضوعيمصطلح!!

$vم(.الشكليالتفريع(
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آلياةلمقووءالفصسةا-الأستنادلةصكماتممجيلاثستيمابا

العامالتفريع)*

الزمنيالتفريع!لا

الجغوافيالتفريع!2

)م(.

)م(.

)م(.

مثال

451

مثال

455

045!!!م!الموسيقى:

!لاالقرن5

نظرية)*

:م(ؤعالجغراءالاسم--منالظرمتابمة

غيرمعرفة.:لمؤشرات

غالتا:المستخدمةالفوعيةلحقول

م(.)غالجغوافيالاسم!مة

)م(.الشكليالتفريع!3

)م(.العامالتفريع)*

)م(.الزمنيالتفريع!لا

)م(.الجغوافيالتفريع)2

)العاصمة(واشنطنغربالمة451##:

خرائط)3

:م()عشكلي/مصطلحأدبينوع--منانظومتابمة

غيرمعرفة.:لمؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةلحقول

م(.)غالشكليالمصلح/الأدبيالنوع)ء

)م(.الشكليالتفريع)3



آلياالمقووءةالفصسة-ديةلاستاصك،تسجبلاتاستيعاب

العامالتفريعلأ)مم

الزمنيالتفريع!لا

الجغرا!ؤالتفريع)ل!

)م(.

)م(.

)م(.

سكي-فيa$##455مثال:

:م()غشخصاسم--منأ!ضناانظرمئابعة005

الشخصي.الاسمراسعنصرنوع:أالمؤشر

.الأولالاسم5

الأخيوالاسمأ

العائلة.اسم3

غيومعرف.:2الموشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

الشخصيالاسم)،

الترقيم؟$

بالاسمالمرتبطةالأخرىوالكلماتالألقاب)شأ

$dالميلاد(سنة،عامة)بصفةبالاسمالمرتبطةالتواريخ

للاشمالأكملالمثمكل)4

$t(اسم/عنوانرؤوس)!ؤالعملعنوان

جبراييل،فوريه!م!#0051:مثال

4(1845-2491

)غم(.

)غم(.

)م(.

)غم(.

)غم(.

)غم(.
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آلبالمقىءةالفصسة-يةا!ستادماصكتسجيلاتاستيعاب

:م()غهيئةاسم--منايضاانظرمتابعة051

الهيئة.اسمرأسعنصرنوع:االمؤشر

مقلوبالاسم5

السلطةاسما

الطبيعيترتيبهفيالاسم3

غيرمعرف:2المؤشر

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

كعنصررأسالسلطةاسمأوالهيئةاسم!مة

$bالفرعيةالوحدة

الملتقىانعقادمكانح$

$dالمعاهدةتوقيعأوالملتقىانعقادتاريخ

(عنوان/اسمرؤوس)فيالعملعنوان)1

ميسوريول!مة0512:مثال

للولايةالسريعةالطرق)كادورية

$bالجنائيةالسجلاتقسم

الملتتى:اسم--منايضناانظرمئابعة511

الملتقى.اسمرأسعنصرنوع:االمؤشر

.مقلوبالاسم5

السلطة.اسما

الطبيعي.ترتيبهفيالاسم2

.غيرمعرف:2المؤشر
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آلاةلمق!وءالفهصسةا-يةالأستادصكماتهـمجيلاتبستيطا

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

$aرأسكعنصرالسلطةاسمأوالملتقىاسم

الملتقىانعقادمكان،ح

الملتقىانعقادتاريخ،4

(عنوان/اسمرؤوس)فيالعملعنوان)1

)غم(.

)غم(.

)غم(.

)غم(.

التنقيط/بالتقطيرللريالدوليالمؤتمر!مة#5112:مثال

:م()غالموحدالفوان--منايضناانظرمتابعة053

غيرمعرف.:أالمؤشر

اللافرز.محارفعدد:2المؤشر

(.الفراغاتمتضمنة،والنكرةالتعريفالأدوات

غالئا:المستخدمةالفوعيةالحقول

$aم(.)غالموحدالعنوان

م(.)غالعملتاريخ!

م(.)غالعمللغة،1

.(م)للعملالقسمالجزء/اسم)9

م(.)غالإصدارة،3

الميتالبحرلفائفa)ه#053:مثال

:م()غالموضوعيالمصطلح--منايضناانظرمتابعة055

معرفة.غير:المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول
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آلياةالمقىالفهسسة-ديةلإسئاماصكتسجيلاتاستيعاب

م(.)غموضوعيمصطلح!!ة

)م(.الشكليالتفريع،لأ

)م(.العامالتفريعو)*

)م(.الزمنيالتفريع!لا

)م(.الجغرافيالتفريع)ل!

الشماليةامريكاهنود##$055a:مثال

حروب)*

*(1862-1865

:م()غافيالعونالاسم--منأ!ضناانظرمنالعة551

غيرمعرفة.:لمؤشراتا

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالجغرافيالاسم)ء

$Vم(.الشكليالتفريح(

$xم(.العامالتفريع(

)م(.الزمنيالتفريع!لا

)م(.الجغرافيالتفريعل!$

الأرجنتين(،ايرس)بيونسبلجرانوa$#!551:مثال

:م()غشكلى/مممطلحأدبينوع--منا!ضاانظرمتابعة555

غيرمعرفة:المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفرعيةالحقول

م(.)غالشكلي/المصطلحالأدبيالنوع،ء
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آلياالمقصءةالفهصسة-ديةلإستاصك،تسجيلاتاستيعاب

)م(.الشكليالتفريع)7

)م(.العامالتفريع)مم!

)م(.الزمنيالتفريع!لا

)م(.الجغرافيالتفريع)2

الأبعادئلائيةأفلام)،?555:مثال

:البياناثوجودمصدر067

معرفة.غير:لمؤشراتا

غالئا:المستخدمةالفوعيةالحقول

م(.)غللمصدرالببليوجرافيةالإشارة)،

.()الموجودةالمعلوماتالأ

.7491،الأيرلنديكتابه!م!ولول067:مثال

سميث()هواردالعنوانصفحة؟$

:)م(للجم!رعامةملا!حظات068

غيرمعرفة":المؤشرات

غالئا:المستخدمةالفوعيةالحقول

)م(.الفرعيالتقسيممصطلحأوالرأس)،

)م(.الشارحالنص)ز

فيمتكونمشتعلكغازالميثانعنالأعمالهناإدخالهنايتمi$##:068مئال

الفحمطبقةفيالميثانعنالخاصةوالأعمال.الفحممناجم

تحتادخالهافيتم

.حجريالفحمميثان،$
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استيطب

551

300

500

800

350

530

830

064

641

642

643

644

645

646

663

664

665

666

66

آلياالمقووءةالفهصسة-دلةلاسئاصك،تسجيلات

سع:لتاالجزءا

فيالمستخدمةالاخرىبالحقولقائمة

الاستناديةماركتسجيلات

الضبط.رقم

الضبط.رقممحدد

لجة.معاخرآ/وقتتاريخ

عشر(.الحاديلجزء)انظراالطولثابتةالبياناتعناصر

.النظامضبطرقم

.الكونجرسمكتبةتصنيفرقم

.العشريديويتصنيفرقم

الآتية:الحقولعلىغالئاللسلاسلالاستناديةالتسجيلاتتحتوي

التسلسلي.التحديدو/أونشرالسلسلةتواريخ

السلسلة.ترقيمخصوصيات

السلسلة.ترقيممثال

.المصدرةالجهة/والناشرالسلسلةمكان

السلسلة.تحليلممارسات

السلسلة.متابعةممارسات

السلسلة.تصنيفممارسات

الآتية:الحقولعلىأحيائاللسلاسلالاستناديةالتسجيلاتتحتوي

الأسماء.-المركبةأيضئاانظراحالة

الأسماء.-انظرالمركبةاحالة

التاريخ.احالة

الأسماء.-العامةالشارحةالإحالة



آلياالمقسوءةالفهصسة-دلةالأستاصك،تسجيلاتاستيعاب

شر:لعاالجزءا

لفاتحا

علىشرحوللاطلاع23.الى55منمرقمةموضفا24منالفاتحيتكون

MARCإلىالرجوعينبغيالحقللهذامفصل 21 Format for Authoriy

Data.

تسجيلة(.لكلالآليالحاسببواسطةحسابه)يتمالتسجيلةطول0040.

التسجيلة.حالة50

الترميز.مستوىفيزيادة-ء

منقحة.اومصححة=س!

4=محذوفة.

ةلجكيك

5=مهملة.

أكثر.أورأسينإلىالرأسقسمةمحذوفة=3

خر.آبرأسالراسيناستبدل؟محذوفة-*

التسجيلةنوع60

استنادية.بيانات=ل!

60(./الفاتحفيل!الرمزعلىالاستناديةالتسجيلاتكل)تحتوي
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آلبالمقووءةالفهصسة-دية!ستناماصكتممجيلاتباستيط

إ.ولول)دائمامحددةغيرالمحارفمواضع70-80

ترميزالمحارف.خطة95

15

16-12

17

.8-مارك=ء

(Unicode)الموحدةالشفرة/(UCS)العالميةالمحارفمجموعة=!

112(.!ا)دائماالمؤشرعداد

2+(.!ا)دائماالفرعيرمزالحقلطول

تسجيلة(لكلليالآالحاسببواسطةحسابه)يتمللبياناتالأساسالعنوان

الترميز.مستوى

كاملة.استتاديةتسجيلة=ول

غيركاملة.استناديةتسجيلة-5

11?+(.دائما)محددةغيرالمحارفمواضعأ-918

+114()دائماالحقل-طولجزءطول02

"115(.)دائما-البدء-محرفموضعبدايةجزءطول21

."011()دائماالمحددالتطبيقجزءطول22

15.(.!ا)دائمامحددغير23

يلي:كماللفاتحمثال

nz###0045451002267700ء!ول

68
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آلبالمقصءةالفهصسة-!ستاديةصك،تسجيلاتاستيعاب

عشر:الحادميالجزء

800الحقل

موضفا04ويوجد.الطولثابتةالبياناتلعناصر800الحقليستخدم

غيوالمواضعتملأأنويجب.0093-منمرقمة800الحقلفيمحرفا

يحتوي!800الحقلأن!حظ(.ا)الإشفالمحرفأو#()بالفراغالمعرفة

.الأخرىالمتغيرةالضبطحقولكلمثلفرعيةحقولرموزأومؤشراتعلى

MARCانظر،الشرحمنللمؤيد 21 Format for AuthoriyData.

:(YYMMDD)الملفعلىالإدخالتاهـلخ0050-

(.اليوم=!و،الشهر=ول،لسنةا=3)حيث

وغيرالمباشر:المباشرالجفرافيالتقسيم60

جفرافئا.يقسملا=ول

مباشر.-جفرافئايقسم=4

غيرمباشر-جفرافئايقسم=أ

ينطيق.لا=ول

للترميز.محاولةتوجدلا=

الوومنة:خطة70

معياردولي.=ء

وطني.معيار=ط
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آلياالمقووءةلفهسسةا-يةلاستنادصكماتسجيلاتاستيعاب

80

90

الوطنية.المكتباتجمعيةمعيار=س!

الببليوجرافية.الوكالةأوالوطنيةمعيارالمكتبة=4

محلي.معيار=س!

الأصل.غيرمعروفمعيار=م

وكالةلغةفيللاسمالاصطلاحيالشكلأوالاصطلاحيةالرومنة-!

الفهرسة.

ينطبق.لا=ول

للترميز.محاولةتوجدلا-

:الفهرسلفة

غيرمتوافرة.المعلومات=ول

والفرنسية.الإنجليزية=؟

فقط.الإنجليزية=س!

فقط.الفرنسية-م

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

التسجيلة:نوع

تسجيلةإلىيشيرالتسجيلة،)نوعل!الرمز60/الفاتح)مثل

استنادية(،

(.الاستناديةللتسجيلاتتعريفاأكثرأنواعسبعة800/90الحقل

مؤسس.رأس=ء

(.الاستناديةللتسجيلاتاستخدافاالأكثرالنوعهوء)الرمز



01

11

آلياالمقىءةالفصسة-دلةا!ستأماصكتسجيلاثاسئيماب

غيرمتابعة.احالة=؟

متابعة.إحالة=5

فرعي.تقسيم-4

.إرشاديمصطلح=ء

فرعي.وتقسيممؤسسرأس=م

فرعي.وتقسيمإحالة=!

الوصفية:قواعد-الفهرسة

.الأقدمالقواعد=!

.أقاف؟-

2.قاف=5

.2قافمعمتوافقرأس=4

ينطبق.لا-ول

خر.آ=ل!

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

المكنز:/الموضوعاتر،وسنظام

.الكونجرسمكتبةموضوعاترؤوس-!

b=الأطفاللأدبالكونجرسمكتبةموضوعاترؤوس.

الطبية.الموضوعاترووس-ء

71



آلياةلمقضالفصسةا-دلةالاستماصكتسجيلاتستيعابا

الوطنية.الزراعيةللمكتبةالموضوعيالاستناديالملف=4

الكندية.الموضوعاترؤوس=ط

ينطبق.لا=ول

.والعمارةالفنمكنز=ع

سيرز.موضوعاترؤوسقائمة=3

الفرنسية.باللغةالكنديةالموضوعاترؤوس=لأ

آخر.=ل!

للترميز.محاولةتوجدلا-ا

السلسلة:نوع12

.منفردةسلسلة=ء

الأجزاء.متعددةمفردة-؟

بالسلسلة.شبيهعبارة=ح

=لاينطبق.ول

=آخر.ل!

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

غيرمرقمة:أومرقمةسلسلة13

ء=مرقمة.

؟=غيرمرقمة.

متغيرالترقيم.=ح

71



آلياةلمقصؤالفهسسةا-يةدلاستأصك،تسجيلاتستيمابا

=لاينطبق.ول

للترميز.محاولةتوجدلا-ا

14

15

16

71

اضافي:أورئيسرأس--الرأساستخدام

ملائم.كاب

غيرملائم.=؟

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

:بالموضوعاضافيرأس--الرأساسمتخدام

ملائم.كاب

غيرملائم.=؟

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

بالسلسلة:اضافيرأس--الرأساستخدام

ملائم.كات

غيرملائم.=؟

للترميز.محاولةتوجدلا-ا

الموضوعي:التفريعنوع

موضوعي.=!

yr



آلياالمقووءةالفصسة-ديةلإستاماصكئسجيلاتاستيعاب

؟-شكلي.

-زمني.س!

4=جفرافي.

=لفة.س!

=لاينطبق.ول

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

غيرمعرفة:محارفمواضع18-27

28

74

.ةدمحدغير=ول

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

الحكومية:الوكالةنوع

حكومية.وكالةليست=ول

مستقل.شبهأومستقلمكون=4

.المحلياتمتعددبس!

/وطني.اتحادي-م

دولي.حكوميبين=أ

لفة.=أ

.الولاياتمتعدد=ثح

الحكومية.الوكالةنوعيحددلم5=

إلخ.،تابع،إقليمي،مقاطعة،ولاية=3



92

03

31

32

آلبالمقووءةالفصسة-ديةالأستاصك،تسجيلاتاستيعاب

حكومية.وكالةالراسكانإنمعروفاليسول=

2=آخر

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

الإحالة:تقويم

.الراسمعمتسقةالمتابعات=ء

.الرأسمعمتسقةبالضرورةليستالمتابعات=؟

ينطبق.لا-ول

للترميرمحاولةتوجدلا=ا

:غيرمعرفمحرفموضع

.محددةغير=ول

للترميز.محاولةتوجدلا-ا

:الرأستحديثجاري

التسجيلة.استخداميمكن=!

التسجيلة.تحديثجاري=؟

للترميرمحاولةتوجدلا=

غيرهميز:شخصياسم

مميز.شخصياسم=ء

b=غيرمميرشخصياسم
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آلياالمقىءةلفصسةا-لاستادلةصكماتسجيلاتاستيعاب

=لاينطبق.ول

للترميرمحاولةتوجدلا-ا

التأسيس:مستوى33

بالكامل.مؤسس=4

.مذكرة=؟

.مشروط=5

.تمهيدي=4

ينطبق.لا=ول

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

غيرمعرفة:محارفمواضع34-38

.محددةغير=ول

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

38

vi

المعدلة:الشمجيلة

غيرمعدلة.=ول

.3=قصرت

.مفقودةمحارف=*

للترميز.محاولةتوجدلا=ا



آلبالمقووؤالفصسة-ديةلإستاصك،تسجيلاتاستيعاب

لفهرسة:امصدر93

الوطنية.الببليوجرافيةالوكالة=ول

التعاونية.الفهرسةبرنامج=5

خرآمصدر=4

.=غيرمعروفول

للترميز.محاولةتوجدلا=ا

يلي:كما800لحقلىمثال

800#####»#ni701086##########naaannacasa# ana
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42ماركالمرجعيةالمواد

)مستمما

.تسجيلاتامثلةعشر:الثافيالجزء

.مختارةببليوجرافية

.الكونجرسبمكتبةالفهوسةتوزيعخدماتادارةمنمختارةمطبوعات

مراجعة.:21ماركمحتوىمسميات





آليالمقووؤالفصسةا-الأستنادلةصك،تسجيلاتاستيماب

عشر:الثانيالجزء

ت!مثجيلاتأمثلة

منتسجيلاتعلىالكتابهذافيالاستناديةالتسجيلاتأمثلةتعتمد

تعديلأجريوقد(.LCNAF)الكونجرسبمكتبةللأسماءالاستناديالملف

وتم.الكتابهذافيالموصوفةالحقوللتوضيح؟المعلوماتبعضعلىطفيف

تحريزاالشاشاتأكثرباستخدامتاجيعرضفيأولأالأمثلةعرض

فيأيضئاالأمثلةهذهعرضتمكما،المكتباتنظمقيوجدتوالتيللبيانات

واختصاصيوها.المكتباترواديراهكمامصاغعرض

اصيغة1فيمتوافرالاستنادية21ماركتسجيلاتأمثلةمنالمزيدأنكما

الموقع:في"الاستناديةللبيانات21مارك

:httn-// *** loc. gov/ authoritv/ examnles. htmI

للترالممل:ماركصيغةتسجيلة-ا

فيالنظرعندالمبرمجيشاهدهعماعبارةأدناهالمبينةا!بياناتكتلةان

.ماركملفمحتوى

هيمايخبرناللبياناتدليلهناكولكن،الحقولقبلالتيجانتظهرولا

أينالىآخر،)وبمعنىحقل؟كليبدأينأومن؟استخدامهاالواجبالتيجان

؟تاج(كلينتمي

Al

http://www.loc.gov/marc/authority/examples.html


آلياالمقىءةالفصسة-دلةلإستاصك،تسجيلاتاستيعاب

008000017005000000080001000045##n9160022###zc95500

!6600013006250004100ول790002300ول5012001300؟

13300150ة148003200ول018000400ول3000022003405

928418328052905025467053!6"لم724151112260و.6"أ54309

]nj###########nbaannaca Ia#######aaa$##"4187097##na
#57158086##nz$##" a (OCoLC) $##A92753100aco aDLC$ cD##$

"LC"#$O$#1"720.4506RPa aiJoolf, Virginia,$4191-1882d
Virginia Stephen,$ $#1"4191-1882d aStephe5511لا!الم/؟

...The voyage outلأ8؟؟أفى8!،أ"ا!!لم-او184لملما!ع!؟،"

491-1882,CHCfiles$b (Tioolf, Virginia81591لملمال!له.

"1(VirginiaStephen; .b Virginia Stephen،1ه!اه؟;

تفسيرالدليل:،أوالرمز،تفكيك

التعاملمنفقطالآليوالحاسب،المبرمجمنكلفقطيتمكنما،عادة

لفهمتبدو،حالايةعلى،وهي.للتراسل21ماركصيغةفيالتسجيلةمع

ممتع.شيءالدليلعملانكيف

1/3تقريباالفاتحيشغل،المثالهذاوفيموضغا.24اولمنالفاتحيتكون

خطاوضعوقد،الدليلمباشرةالفاتحويلي11001145.بوينتهيالأولالسطر

محرفاا2منمفردتاجلكلالدليلويتكون.المثالهذافيالتيجانتحت

طولتبينالتيالتاليةالأربعةالمواضعتاجكلويتبع551.هوالأولوالتاج.طولأ

التسجيلة8هذهفي(الضبط)رقم551الحقلفيالبياناتطولويبلغ.الحقل

سياقداخلالحقللهذاالبدءبنقطةالتاليةالخمسةالمواضعوتخبرنامحارف.

موضعول)000001الموضععند100الحقلويبدا.الدليلتليالتيالبيانات

الموضعمعويبدا،تمثيلةا7طولهويبلغ500هوالتاليوالتاجه(.الموضعهو

Ar



آلبالمقصوءةالفهصسة-دلةلإستماصكتسجيلاتاستيعاب

--55555--بدئهنقطةإلىمضافا--8--السابقالموضع)طولالثامن

النقطةعندويبدأتمثيلة04طولهويبلغ800هوليالتاوالتاج8(.يساوي

.25()8+17=والعشرينالخامسة

يلي:بماالدليلهذأويخبرنا

عنديبدأالطولالتاجعنديبدأالطولالتاج

100180000000015301150013300

5001170018000010011320014800

800410012500010041040001800

010310016600010041340002200

3502300179000106713300115400

0401130010120010671290028700

لفاية(المثالهذا!8بالعلامةإليها)ويشارالحقوللفاياتوتعلم

والثالثةالثانيةالأعمدةمجموعأنلاحظذلك.يليحقلكلونهاية،للدليل

البدءونقطة.التاليالصففيالثالثالعمودفيالعددتساويصفايفي

لي.التاللحقلالبدءموضعتساويطولهزائدواحدلحقل

ويجب،البياناتداخلالتمثيلاتمواضعبحساب،ذلكعلىالتأكيدويتم

ويتم،)8(الحقوللفاياتوكذلك،الحسبانفيأخذهايتمالمسافاتأنتذكر

نهايةوتنتهي.الحقلبدايةمعللمؤشراتدائفامحرفينموضعيحجز

استناد.تسجيلةلكل(المثالهذافي1بالشكل)ممثلةبعلامةالتسجيلة

Ar



لبااالمقووءةالفهصسة-ديةالأستأصك،تسجبلاتأستيعاب

:العرضصيغفيالاستماديةالتسجيلات-2

مكتباتنظاملىإ21ماركتسجيلةبتحميلالمكتباتاختصاصيوقامإذا

نإ.ادناهمبينهوكماتاجيعرضتظهرفيالبياناتإدخالشاشةفإن،ليآ

جزءفهي.ماركتسجيلةفيتخزينهايتملاالأيمنالعمود!ؤالتيالواصفات

تحريريمكنبحيثالنظمأغلبصممتوقد.البرنامجشاشةعرضمن

محلية.معلوماتعلىتحقويأخرىحقوللإضافةالتسجيلات

تاجي:عرض

تعرضحيثا"تاجياعرض1بالبياناتتحريرشاشاتأغلبتسمى

كتابةويتم.للدليلطبقاوتوجه.تنتميحيثومدرجة،21ماركتيجان

.التيجانهذهلتنفيذحاسوييبرنامج

:مصاغعرض

مصاغة،بألفاالجمهورويستخدمهاعليهايطلعالتيتعتبرالشاشات

معينبرنامجكلوبداخلالجمهور.لعامةمعنىبلاالتيجانتبدوحيث

بالطريقةتسجيلةكليصيغروتينيبرنامجيوجد،للجمهورالعامللفهرس

المستخدمالجمهورلخدمةالأفضلستكونبألفاالمصمماعتقدالتي

المباشر.الخطعلىللفهرس

استنادية.تسجيلةمتضمئاالعروضمننوعلكلمثاليليوفيما
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آلياةلمقىءالفصسةا-الأست!ادلةصكماتمجيلاتسئيعابا

شخصاسم-معتمدرأستسجيلة

تاجي:عرض

00857cz###2200712n##5400الفاتح

1006193284الضبطرقم

5000.97241011122002آخرمعاملة

ln043097##########acannaabn#كل!!ء!ا800الثابتةالبيانات

n$a##04187097###515الكونجرسبمكتبةالضبطرقم

2،#57158086##،

(OCoLC،!##350النظامضبطرقم 92753100aco)

DLCa$##040الفهرسةمصدر

$DLCa

DLC،ح

720.4506RP$aول530التصنيفرقم

فرجينيا،،وولف،!ول0011المعتمدالراس

4،1882-4191

ستيفن،فرجينيا،وولفa$#0041منانظرمتابعة

4191$- 1882 d

فرجينيا،،ستيفن!م!ول0014انظرمنمتابعة

4(1882-4191

.1591...خارجرحلةكتابها!م!ولول567البياناتوجودمصدر

لمجموعاتالوطنيالموحدالفهرسملفات)4ولول067البياناتوجودمصدر

(1للا)حولشأتلمخطوطاا

وولف،ة4191-2881،فرجينيا،وولف)؟$

ستيفن(فرجينيا.ب،ستيفنفرجينيا

(1)NUCMC = National Union Catalog of Manuscript Collections
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آلبالمقووءةالفهصسة-دلةالأستنامماصكتسجيلاتاستيعاب

مصا4:عرض

4191-1882،فرجينيا،وولف

4191-1882،فرجينياستيفن

491أ-أ882فرجينيا،،وولفانظر

1882-4191،فرجينياستيفن،وولف

491أ-1882فرجينيا،،وولفانظر

هيئةاسم-معتمدرأستسجيلة

تاجي:عرض

07841cz###2200142n##5400الفاتح

100663438الضبطرقم

5000.22949024901002آخرمعاملة

a#####ana#800الثابتةالبيانات Iا!لأ!ا#ln605088 acannaab

n##87450987#!مة##515الكونجرسبمكتبةالضبطرقم

DLCa$##040الفهرسةمصدر

$DLCc

وناشافيللويزفيلحديدسككشركةa$ء1552المعتمدالرأس

وناشافيللويزفيلa$ء0412منانظرمتابعة

أر.أر.ان.!ال.a$ء0412منانظرمتابعة

لويزوسانت،شاتانوجا،ناشافيلحديدسككa$ء0512منأيضاانظرمتابعة

ايسترنوساوثلويزسانتحديدسككشركةa$0251#منأيضاانظرمتابعة

:8791،جي.دبلليو.مونون،دولزال!مة##067البياناتمصدروجود

$b.ناشافيل(!الويزفيل171ص

Al



آلياالمقووءةالفصسة-دلةلإستاماصكتسجيلاتستيعابا

مصاع:عرض

وناشافيللويزفيلحديدسككشركة

أر.أر.ان.ك!ال.

وناشافيللويزفيلحديدسككشركةانظر

ناشافيل!لويزفيل

وناشافيللويزفيلحديدسككشركةانظر

لويزوسانت،وشاتانوجا،ناشافيلحديدسكك

وناشافيللويزفيلحديدسككشركةانظرأيضئا

ايسترنلويزوساوثسانتحديدسككشركة

وناشافيللويزفيلحديدسككشركةانظرأيضئا

موحدعنوان-معتمدرأستسجيلة

تاجي:عرض

00330cz###2200541n##5400الفاتح

100551139الضبطرقم

5000.21617475201002آخرمعاملة

328097!كل!كل!ال!a######ana#800الثابتةالبيانات nl#acannaab

n$a##18834097###010الكونجرسبمكتبةالضبطرقم

DLCa$##040الفهرسةمصدر

بيوولف!مة#0130المعتمدالرأس

بجوولف)4!0412منانظرمتابعة

AV



ليااالمقووءةالفهصسة-الأستادلةصك،تسجيلاتباستيط

مصالح:عرض

بيوولف

بجوولف

انظربيوولف

موضوعياستنادتسجيلة

تاجي:عرض

01948cz###2200505n##5400الفاتح

1004673463الضبطرقم

5000.3932423500002آخرمعاملة

li211086#اكلال!a######ana#800الثابتةالبيانات anannbabn

b14902085##hs$a###010الكونجرسبمكتبةالضبطرقم

DLCa$##040الفهرسةمصدر

$DLCc

4(DLC

المباشرالخطعلىالمكتباتفهارس!مة?015المعتمدالرأس

فهارسالمباشر،الخط!مة?045انظرمنمتابعة

متابعةالمباشرللمكتباتالخطعلىفهارس!مة?045انظرمنمتابعة

()مكتباتالمباشرالخطعلىفهارسa$##045منانظر

المباشرالخطعلىفهارسa$##045منانظرمتابعة

()مكتباتالمباشرالخطعلىللجمهورالماملفهرسa$1##045منانظرمتابعة

المكتباتفهارس!مة?055منانظرأيضئامتابعة

المباشرالخطعلىالمعلوماتخدمات!مة!!055منانظرأيضئامتابعة

الأمريكيةالمكتباتجمعيةمصطلحاتقائمةa$##067البياناتوجودمصدر

العامالفهرسةالمباشرالخطعلى)الفهارس)؟

المباشماالخطعلىللجمهور
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آلبةالمقصءلفهصسةا-دلةلإسظصكماتسجيلاتاستيماب

مصا4:عرض

()مكتباتالمباشرالخطعلىفهارسالمباشرالخطعلىالمكتباتفهارس

المباشرالخطعلىالمكتباتفهارسانظرالمباشرالخطعلىالفهارس

المباشرالخطعلىالمعلوماتخدماتالمباشرالخطعلىالمكتباتفهارسانظر

المكتباتفهارس

المباشرالخطعلىللجمهورالعامالفهرسالمباشرالخطعلىالمكتباتفهارسانظر

المباشرالخطعلىللجمهورالعامالفهرسانظرالمباشرالخطعلىالمكتباتفهارس

للمكتباتالمباشرالخطعلىفهارس

المباشرالخطعلىالمكتباتفهارسانظر

المباشرالخطعلىفهارس

المباشرالخطعلىالمكتباتفهارسانظر

مختارةببليوجرافية

:Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ,.de2002 revision. Chicago

2002.,AmericanLibrary Association

&Crawford, Walt. MARC for Library Use. 2nd ed. Boston: .G.K Hall

[.Co.,.9891 [Chapter13 provides a good overview of authority records

Ferguson, Anna. ytirohtuA/2RCAA/CRAM Control Tagging: Blitz

8991.,CatalogingWorkbook. Englewood, CO: Libraries Unlimited

:Maxwell,Robert .L Maxwell' s Guide to Authority Work. Chicago

2002.,AmericanLibrary Association

Piepenburg, Scott. MARC Authority Records Made Easy: A Simplified

.Guideto Creating Authority Records for Library Automation Systems

0002.,SanJose,CA: &FW Associates
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آلياةلمق!وءالفهسسةا-يةدلإستاماصكتسجيلاتأستيعاب

منمختارةمطبوعات

الكونجرسبمكتبةالفهرسةتوزيعخدمةمكتب

Cataloger's Desktop. LC's most popular cataloging publications on one

.CD-ROM disc and on the World Wide Web by subscription

Classification Web. LC Classification Schedules and Subject Headings

.onthe World Wide Web by subscription

.volا.Free-floating Subdivisions: An Alphabetical Index. Annual

.Libraryof Congress Classification Schedules. Multiple vols. Irregular

.Libraryof Congress Subject Headings. Annual.5 vols

.MARCContent Designation training manuals

:Nameand Subject Authorities. On the World Wide Web at

لمح!

,UnderstandingMARC Biblioeranhic

RC 21 documentation!كلم

RCس!!،!لاه.3 Code List for C!كلم

.MARCCode List for Geographic Areas

.MARCCode List for Languages

,rces,Description Conventions0كلاfor Relators, SأMARC Code Li

:MARC21 LITE Bibliographic Format. [On the World Wide Web at

الح!
.MARC21 Concise Formats

.MARC 21 Format for AuthoriyData

.MARC21 Format for Bibliographic Data

http://authorities.loc.gov/
www.loc.gov/marc/


آلبالمقىءةالفهصسة-ديةلإستناماصكتسجيلاتاستيعاب

.RC21 Format for Classification Dataكلم!ا

,ty InformationحلاولأC 21 Format for Coكل!هلا

.MARC21 Format for Holdings Data

MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and

.ExchangeMedia

مراجعة21:ماركمحتوىهسميات

الاستتادية:التسجيلةومعالمأجزاء:أالجزء

إلىولتشيرعلامة)الاستنادية21ماركتسجيلةمنالمثالسطرانظرفي

الإجاباتتمثلالتيالمناسبةبالأحرفالفراغاتاملألغ،(فراغمسافة

الصحيحة.

استخدامها.الواجبالمراتعددإجابةكلبجانبذكروقدهذا

0011!$a4(،1882-4191.وولف،فرجينيا

:تبالإجاا

لحقولا/لحقلا-أ

تلمؤلثهراا/لمؤلثهرا-ب

الفرعية/الحقولالفرعيالحقل-ج

الفرعية/الحقولالفرعيرمزالحقلد-

/التيجانالتاجهـ-

.)3(

.)4(

.)2(

.)3(

.)3(

19



آلبالمقصوءةالفهصسة-ديةالأستاصك،ئسجيلاتاستيماب

.....منواحذاالمثالسطريمثل.أ

.....هو001العدد2.

الثافي.....موضعجؤفراغيوجد3.

........اثنينمنالمكون.........هوالمثالالسطرجؤنراهما.4،5

.....دامثلة)4)كاوالمحارف6.

آخر،بمعنىاو.معنىالثافي.....يخصصلم،الحقلهذاجؤ.7،8

غيرمعرفالحقلهذاجؤالثافي.....فإن

مسمياتمنأنواعثلاثة،ماركتسجيلاتجؤيوجد.,1101,9

و.................................و..............،المحتوى

شخص.-اسمراس...............هذابأنأ0000000000000000055يعرف,1312

الشخصي،الاسم.........:اثنينلىإالحقلهذاتقسيمتم.14

والتايدخ.

الشخصي.الاسميعرفالذي.................هو4$،الحقلهذافي.15

(.اثنين)اخترالاستناديالضبطيوكد,1716

بتأليفه.قامكتابلكلالطريقةبنضسالمؤلفاسمادراجيتممادائفا.ا

.القراءةحجراتكلالمكتباتاختصاصيويراقبب.

اوالمؤلفعن/لالأوعيةكلليجدالمستفيدالإحالاتتساعدج.

.الموضوع

صحيحة.بطريقةالعنوانفقرةكتبتد.
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آلياةلمقووءالفصسةا-دلةلاستنهاصكماتسجيلاتاستيماب

الايممقمادية:التسجيلةمحتوى:2الجزء

الإحالاتومتابعات(الموضوعأو،العتوان،)الاسممعتمدةرؤوشايتضمن

.تلملاحظاوا

بينخطوطاأوصل،وولففرجينيابقلم،الفنارالى:لكتاببالنسبة

الصحيحة.الإجابات

معتمد.موضوعيرأس.أ1882-4191،فرجينيا،وولف.18

معتمد.اسمرأسب+1882-4191,فرجينيا،ستيفن.91

احالة.متابعةج.قصة--المتزوجون02.

نمط:تتبعطحالاتللرؤوستيجان:نمطيةتيجان

الاستناديةالتسجيلةفإن،هيلينهايز،عنكتابتأليفحالةفي2.أ

أ--الرأسعلىتحتوي

الاستناديةالتسجيلةفإنكرايسلر،شركةعنكتابتأليفحالةفي22.

أ--الرأسعلىتحتوي

تحتويالاستتاديةالتسجيلةفإن،البرازيلعنكتابتأليفحالةفي.23

أ--الرأسعلى

الاستناديةالتسجيلةفإن،القدمكرةعنكتابتأليفحالةفي24.

أ--الرأسعلىتحتوي
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آلبلمقووءةالفصسةا-دبةلإستصكماتسجيلاتستيعابا

الأخيرثالسوال

1858-،السولدملكالخاممهـ،أ!جوسمافللاسمبالئسبه23.

،""!"هيألأ5للتا!الأولالمؤشرقيمةفإن

مراجعةة؟21ماركمحتوىمسمياتاجابات

؟ك!لآ"

.8كه!ق-لإلإبر05؟3!2-ك!ك!2-43ثرو؟كلأبر؟-22"-74304ة8ير-274(خ"لمثتر83؟تج

49
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